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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 και η εκτέλεσή του, καθώς 
και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 στο σύνολό 
του, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ανθρώπων ότι η ανάκαμψη από 
την πανδημία COVID-19 και τις οικονομικές κρίσεις θα είναι ταχεία, ανθεκτική, 
βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και ισότιμη, και ότι θα πρέπει να επιταχύνει τη μετάβαση σε 
μια οικονομία που θα διασφαλίζει ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση 
ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα·

2. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός αυτός πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις πλέον 
πρόσφατες πολιτικές που έχει εγκρίνει η Ένωση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, και, ως εκ τούτου, να αποτυπώνει μια αλλαγή προτύπου· 
υπενθυμίζει ότι ορισμένες πολιτικές, όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού τους·

3. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των 
αναθεωρημένων στόχων της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον για το 2030, 
συμπεριλαμβανομένων των σκοπών και των στόχων που ορίζονται στη στρατηγική για 
τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», καθώς και των 
στόχων της Ένωσης για την ενέργεια και την κυκλική οικονομία και του στόχου να 
καταστεί η Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 το αργότερο, σύμφωνα με τον 
στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 
λιγότερο από 1,5oC, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει τα κράτη μέλη που πλήττονται 
περισσότερο και θα διασφαλίζει μια πράσινη και δίκαιη μετάβαση για όλους με 
κοινωνική ένταξη και περιφερειακή συνοχή μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρασχεθεί επαρκής στήριξη στα κράτη μέλη 
που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19 και τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της·

4. ζητεί να ενισχυθεί η αξιοποίηση της ενωσιακής και διεθνούς χρηματοδότησης για το 
κλίμα στην κατεύθυνση της προστασίας και της αποκατάστασης των φυσικών 
οικοσυστημάτων, έτσι ώστε να επιτευχθούν κοινά οφέλη τόσο για τη βιοποικιλότητα 
όσο και για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας1 το συντομότερο δυνατόν, μεταξύ 
άλλων με τη χρήση των νέων κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του μέσου Next 
Generation EU (NGEU), ιδίως του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

1 30 % των δαπανών της Ένωσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και ετήσια επίπεδα 
δαπανών για τη βιοποικιλότητα της τάξης τουλάχιστον του 7,5 % το 2024, με προοπτική το ποσοστό αυτό να 
αυξηθεί σε 10 % το 2026 και το 2027.
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(ΜΑΑ)2 και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου 
που ζητεί να διατεθεί το 10 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για τις δαπάνες για τη 
βιοποικιλότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για 
να διασφαλιστεί επίσης μια δίκαιη μετάβαση με βάση την αλληλεγγύη και τη 
δικαιοσύνη· τονίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας η χρηματοδότηση από το 
ΠΔΠ 2021-2027 και το μέσο Next Generation EU να χορηγείται μόνο για 
δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης» και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, όπως 
ορίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020·

6. υπενθυμίζει ότι η θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, ήταν να τεθεί ως στόχος για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο ΠΔΠ 2021-2027 το 40 %· σημειώνει ότι 
οι συνολικές δαπάνες για τη βιοποικιλότητα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020 ήταν 8 %· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τρέχων στόχος του 
7,5 % για τη βιοποικιλότητα αντιπροσωπεύει μείωση των δαπανών σε σύγκριση με το 
προηγούμενο ΠΔΠ· 

7. αναμένει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 θα χρησιμεύσει ως εφαλτήριο 
για την επίτευξη του στόχου δαπανών του ΠΔΠ για τη βιοποικιλότητα κατά 
τουλάχιστον 10 % το συντομότερο δυνατόν και ότι θα διευκολύνει την αποδέσμευση 
τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων EUR που θα δαπανώνται για τη φύση σε ετήσια 
βάση2· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ούτε η πρόταση της ΕΕ για το 2022 ούτε οι 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις για την περίοδο 2023-2027 ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες αυτές και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την τήρηση της διοργανικής συμφωνίας της 
16ης Δεκεμβρίου 2020 και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και των επακόλουθων στρατηγικών της Ένωσης·

8. καλεί την Επιτροπή, πριν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2021-2027, να 
διενεργήσει αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον οι στόχοι δαπανών για το κλίμα και 
τη βιοποικιλότητα επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του 8ου προγράμματος 
δράσης για το περιβάλλον ή χρειάζεται να ενισχυθούν·

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων επιδοτήσεων 
και διασφάλιση της συνοχής μεταξύ όλων των ταμείων και προγραμμάτων της ΕΕ· 
επιμένει ότι τα έργα και τα προγράμματα που δεν συνάδουν με τον στόχο για 
περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά λιγότερο από 1,5oC ή με τον στόχο 
της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας της βιοποικιλότητας, δεν θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

10. υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες της Ένωσης θα πρέπει να συνάδουν με την αρχή του «μη 
βλάπτειν» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· σημειώνει ότι η Επιτροπή εξέδωσε 
τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» βάσει του ΜΑΑ· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει περαιτέρω 
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει ότι οι δαπάνες της Ένωσης στο 
πλαίσιο όλων των προγραμμάτων τηρούν την αρχή του «μη βλάπτειν» και για να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο υποστήριξης, από άλλα ενωσιακά προγράμματα, έργων που 

2 P9_TA(2021)0277
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θεωρείται ότι παραβιάζουν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» βάσει 
του ΜΑΑ·

11. αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της επίτευξης ή μη 
των στόχων όσον αφορά τις δαπάνες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συνάδει η ΚΓΠ πλήρως με την αυξημένη 
φιλοδοξία της Ένωσης για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη συνοχή της επικαιροποιημένης ΚΓΠ με τους αυξημένους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και να προτείνει διορθωτικά μέτρα για τη 
διασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης της ΚΓΠ με τους εν λόγω στόχους·

12. ζητεί να είναι όλες οι επενδύσεις σε υποδομές ανθεκτικές στις δυσμενείς επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και να συνάδουν τόσο με την αρχή «προτεραιότητα στην 
ενεργειακή απόδοση», όσο και με τον στόχο για περιορισμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κατά λιγότερο από 1,5°C· ζητεί να περιλαμβάνονται οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου στην υποχρεωτική ανάλυση κόστους-οφέλους του έργου κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου ζωής του έργου, με τη χρήση της πλέον πιθανής βάσης 
αναφοράς με σκοπό την αποφυγή μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού·

13. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με 
το κλίμα και τη βιοποικιλότητα με χρήση στιβαρών, διαφανών, αξιόπιστων και 
ολοκληρωμένων μεθοδολογιών προκειμένου να επιτευχθούν οι ισχύοντες στόχοι· 
εμμένει στην άποψη ότι η μεθοδολογία για τις δαπάνες για το κλίμα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις επιπτώσεις της σταδιακής κατάργησης της χρηματοδότησης του μέσου Next 
Generation EU και να κάνει διάκριση μεταξύ μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
προσαρμογής σε αυτή, όπου αυτό είναι εφικτό· επικροτεί τον νέο «μηχανισμό 
προσαρμογής για το κλίμα» που μπορεί να ενεργοποιηθεί για την τροποποίηση των 
δαπανών σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου· αναμένει από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις ανησυχίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διατυπώνονται στην ειδική έκθεση 
αριθ. 16/2021 3 κατά την εκπόνηση της νέας μεθοδολογίας· αναμένει ότι η υποβολή 
εκθέσεων θα είναι αναλυτική και ότι θα υπάρχει επαρκής επισκόπηση των επιμέρους 
δαπανών και των επιπτώσεών τους· προσβλέπει στις διαβουλεύσεις και στη στενή 
συνεργασία του Συμβουλίου και της Επιτροπής και στην ετήσια έκθεση σχετικά με τους 
στόχους τόσο για το κλίμα όσο και για τη βιοποικιλότητα, όπως ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των στόχων 
για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα·

14. επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για το 2022 προκειμένου να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών·

15. τονίζει ότι η παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα θα πρέπει να εδράζεται σε μια επιστημονική προσέγγιση με βάση τον 
κύκλο ζωής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της προβολής οικολογικού 
προσωπείου·

3 Ειδική έκθεση 16/2021: Κοινή γεωργική πολιτική και κλίμα: Οι εκπομπές γεωργικής προέλευσης παραμένουν 
αμείωτες, μολονότι το ήμισυ των δαπανών της ΕΕ για το κλίμα συνδέεται με τη γεωργία.
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16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η μεθοδολογία για την 
παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα θα βασίζεται στη χρήση των 
αποτελεσμάτων, και όχι στους προβλεπόμενους δείκτες αποτελεσμάτων, ενώ 
παράλληλα θα εφαρμόζεται στο χαμηλότερο δυνατό βαθμό λεπτομέρειας·

17. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια βελτιωμένη μέθοδο για την παρακολούθηση 
των δαπανών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και πλήρη αξιολόγηση όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την εφαρμογή της 
στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, τα τρέχοντα επίπεδα 
χρηματοδότησης και το εναπομένον χρηματοδοτικό κενό·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορθωτικό μηχανισμό που προβλέπεται στη 
διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με τον στόχο για το κλίμα· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει διορθωτικό μηχανισμό για τον στόχο της 
βιοποικιλότητας σε περίπτωση που οι δαπάνες υπολείπονται των προβλεπόμενων 
στόχων·

19. θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για το 2022 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και της Πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους 
επικονιαστές, της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», της στρατηγικής για τη 
βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, 
του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση και της νέας θεματικής στρατηγικής για το 
έδαφος και της δασικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει χωρίς καθυστέρηση επαρκές επίπεδο ανθρώπινων πόρων για τις 
διευθύνσεις που συμμετέχουν στη διασφάλιση της πλήρους υλοποίησης των εν λόγω 
στρατηγικών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα επίπεδα στελέχωσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Επιτροπής έχουν μειωθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια και ότι αντιστοιχούν μόνο στο 1,73 % του συνόλου του προσωπικού 
της Επιτροπής, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την επιτυχή εφαρμογή και επιβολή των 
πολιτικών της Ένωσης, και ζητεί την ταχεία ενίσχυσή της·

20. θεωρεί απαραίτητο να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
για το 2022 για την επένδυση σε δεξιότητες· υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό θεματολόγιο 
δεξιοτήτων συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας και 
ανθεκτικότητας της Ένωσης· τονίζει ότι έχει σημασία η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
Ευρωπαίων προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης·

21. επικροτεί την αύξηση των προϋπολογισμών για το πρόγραμμα EU4Health και τον 
μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU), προκειμένου να στηριχθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίζει 
κρίσεις και να οικοδομεί ανθεκτικότητα σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς· 
επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση στο 
εκκολαπτήριο HERA εν αναμονή της σύστασης νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας 
και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, ιδίως για την 
αντιμετώπιση επικείμενων προκλήσεων που σχετίζονται με παραλλαγές του ιού SARS-
CoV-2· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του 
γονιδιώματος και την επιδημιολογική επιτήρηση· επαναλαμβάνει ότι η αύξηση της 
χρηματοδότησης είναι σημαντική για μια ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκή 
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Ένωση Υγείας, ώστε να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη 
καλής ποιότητας· τονίζει ότι επείγει η ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας 
των εθνικών συστημάτων υγείας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των ασθενών σε ολόκληρη την Ένωση· ζητεί πρόσθετη δημοσιονομική 
στήριξη για το πρόγραμμα LIFE·

22. τονίζει ότι η επαρκής χρηματοδότηση της δέσμης μέτρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Υγείας θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για τη στήριξη της ανοικτής στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και για την 
έρευνα και την καινοτομία στον τομέα, προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας 
στο σύνολό της·

23. υπενθυμίζει ότι μόνο το 4,3 % του πληθυσμού ζει χωρίς καμία προϋπάρχουσα ιατρική 
πάθηση· τονίζει ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση 
αυτής της πρόκλησης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας που μπορούν να 
επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας για τα άτομα με χρόνιες 
παθήσεις οι οποίες ευνοούν την εμφάνιση άλλων νοσημάτων ή με συννοσηρότητες·

24. ζητεί επαρκή και στοχευμένη χρηματοδότηση της ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής έρευνας 
για τη θεραπεία σοβαρών μη μεταδοτικών νοσημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
καινοτομία και να υποστηριχθεί η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγείας και να δοθεί προτεραιότητα στα πλέον ευάλωτα, από ιατρική άποψη, άτομα σε 
περιόδους υγειονομικών κρίσεων· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 
2022 θα πρέπει να διασφαλίζει τη διάθεση επαρκών πόρων για την ορθή εφαρμογή του 
σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, 
ιδίως από το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία», τον ΜΑΑ και το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»· τονίζει, ειδικότερα, ότι είναι σημαντικό να διατεθεί η αναγκαία 
χρηματοδότηση για την ενίσχυση της έρευνας, της πρόληψης και της καινοτομίας στον 
τομέα της θεραπείας για τον καρκίνο· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
προγραμματισμένη σύμπραξη για την εξατομικευμένη ιατρική, η οποία ανακοινώθηκε 
στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου και πρόκειται να 
χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

25. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης για τη βιοϊατρική 
έρευνα και ανάπτυξη περιλαμβάνει ρήτρες που συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα και την 
οικονομική προσιτότητα των τελικών προϊόντων·

26. υπενθυμίζει τη σημασία του προγράμματος LIFE ως χρηματοδοτικού μέσου για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή· ζητεί να διατηρηθεί 
το επίπεδο δημοσιονομικής στήριξης για το πρόγραμμα LIFE·

27. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν επαρκείς, προβλέψιμοι και σταθεροί 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για τους υφιστάμενους οργανισμούς της Ένωσης που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Προϊόντων, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ιδίως όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό και τη στελέχωσή του, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων), καθώς και για την σχεδιαζόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και 
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Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, ώστε να τους 
επιτρέπουν όχι μόνο να εκπληρώνουν τις εντολές τους και να επιτελούν τα καθήκοντά 
τους, αλλά και να αντιμετωπίζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 και να διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ αυτών των οργανισμών της Ένωσης 
προκειμένου να βελτιωθεί η συνεκτικότητα του έργου τους με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δημοσιονομικοί περιορισμοί οδήγησαν 
ορισμένους οργανισμούς της Ένωσης να περικόψουν ορισμένες από τις δραστηριότητές 
τους, παρά την αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία τους·

28. τονίζει, ακόμη, ότι στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2022 θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την εφαρμογή των προτάσεων για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Υγείας, όπως τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις δημοσιονομικές καταστάσεις 
για τις διευρυμένες εντολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ώστε να ληφθούν υπόψη τα 
πρόσθετα καθήκοντα που ορίζονται στις αναθεωρημένες προτάσεις·

29. υπογραμμίζει ότι, καθώς διατίθενται πόροι για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της 
διαχείρισης πανδημιών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19·

30. τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι, ιδίως για την αύξηση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, η οποία είναι απαραίτητη για την 
προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτομίας στην ανάπτυξη φαρμάκων· τονίζει ότι οι 
επενδύσεις στον τομέα της υγείας θα πρέπει να συμβάλλουν στην ισότιμη πρόσβαση, 
διαθεσιμότητα και οικονομική προσιτότητα των φαρμακευτικών προϊόντων·

31. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος για την παροχή επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων 
πόρων ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και των συναφών πολιτικών της, όπως όλες οι υποχρεώσεις 
παρακολούθησης και πρόβλεψης που απορρέουν από το 8ο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον ή η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση που απορρέουν από άλλη 
νομοθεσία σχετική με τη φύση ή την ενέργεια·

32. υποστηρίζει τους ιδίους πόρους που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα, με υψηλό μερίδιο των εσόδων να 
προέρχονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και ιδίως από τη μείωση της 
δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων, από τα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών 
συσκευασιών και έναν μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που 
αντικατοπτρίζει το ΣΕΔΕ·

33. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο της μεθοδολογίας της όσον αφορά τον 
διοικητικό φόρτο για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και για άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη και δικαιούχους· επισημαίνει ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι συχνά μεταξύ των πρωτοπόρων όσον αφορά την καινοτομία· 
υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον διοικητικό φόρτο·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για το θεματολόγιο της Επιτροπής για τη βελτίωση της 
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νομοθεσίας, το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει τη νομοθεσία της Ένωσης 
απλούστερη, πιο στοχευμένη και να διευκολύνει τη συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή 
να διευκολύνει την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της 
αντιμετώπισης των εμποδίων και της γραφειοκρατίας που ενδέχεται να επιβραδύνουν 
την εφαρμογή της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η υλοποίηση των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας επιτυγχάνεται με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση 
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα με την εφαρμογή μιας 
προσέγγισης «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» και με ιδιαίτερη προσοχή στις 
επιπτώσεις και στο κόστος εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως για τις ΜΜΕ.
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